
 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

День працівника соціальної 
сфери України 

В Україні в 1 листопада, відзначали своє 
професійне свято працівники соціальної 

сфери. 

        

Вітаю з Днем працівника соціальної 
сфери України. Бажаю впевнено крокувати 
до своєї мети та твердо знати, у чому вся 
таємниця успіху. Нехай серед оточуючих 
не буде заздрісників, нехай серед життєвих 
буднів не буде тяжких проблем. Бажаю 
щирих посмішок, вдалих ідей, блискучих 
результатів праці та справжнього щастя у 
житті. 

 

Ваш труд важливий та важкий, 
Народ це розуміє. 

То хай тепло від вдячних душ 

В негоду вас зігріє! 
                       

З повагою  Павло МОЛОДЕЦЬКИЙ 
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Шановні працівники культури та майстри 
народного мистецтва! 

Щиро вітаю вас з вашим професійним 
святом! 
Культура завжди об’єднує людей, які 
вкладають в неї душу, терпіння і 
самовіддану працю. Вона ніколи не 
продається і не купується. Культура – це не 
робота, а місія, яка несе добро та красу. 
Люди вашої професії особливі, бо талант 
дається не кожному. Щоб успішно 
працювати у сфері культури, потрібно 
щодня виявляти ініціативу і творчість, 
завойовувати серця людей. 
Ви формуєте унікальний культурний 
простір, який об’єднує людей. А головне – 

робите все для того, аби культура 
розвивалася, була живою та сучасною. 
Дякую вам за вашу працю! . Саме ви вмієте 
повести за собою і дорослого, і дитину у 
світ прекрасного, та відіграєте головну 
роль у збереженні духовної спадщини. 
Міцного вам здоров’я, сил та енергії для 
нових творчих звершень, людської шани і 
вдячності! 
  

З повагою  Павло МОЛОДЕЦЬКИЙ 

Інформаційний вісник 

    НОВОІВАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

сіл: Новоіванівка, Київське, 
Старосолдатськ 
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     21 листопада ми вшановуємо Героїв 
Небесної Сотні та всіх українських воїнів, 
які беруть участь у війні на сході держави, 
усіх тих, хто власним життям, своєю 
жертовністю демонструють щире 
прагнення українців жити у вільній, 
демократичній і суверенній державі. Усі 
вони залишаються в пам’яті народу 
назавжди, стають гордістю й прикладом 
для майбутніх поколінь. 
    Нехай буде мирне небо над українською 
землею, добробут й родинна злагода у 
домівках краян, не згасає віра в щасливе 
майбутнє Української держави. 

 

З нагоди Дня довкілля, працівники 
Новоіванівського  територіального органу 

провели суботник. Біля БК висадили 
садженці сосен, в парку відпочинку 2 кущі 
самшита, 2 куща ялівця китайського,2 

садженця катальпи, 5 садженців смарагда,4 
садженця ялівця. Упорядкована територія 
біля Пагорба Слави, Алеї Слави, біля 
прилеглих територій об’єктів соціальної 
сфери. 

            

 

      

 

Проведено реконструкцію громадської 
кринички в селі Новоіванівка 

   

             

 

 

Востаннє, 5 листопада 2020 року, 
нинішній склад виконавчого комітету 
Баштанської міської ради зібрався на своє 
засідання аби вирішити ряд нагальних 
питань.Члени виконкому розглянули вісім 
питань порядку денного.По кожному з них 
прийнято відповідне рішення. 

Міський голова Іван Рубський та керуюча 
справами Лариса Кононенко подякували 
членами виконавчого комітету за плідну 
співпрацю, конструктивні рішення, 
виваженість та далекоглядність у 
прийнятті 900 рішень, які було прийнято 
протягом сьомого скликання. 

По завершенню роботи увесь склад 
виконавчого комітету міської ради сьомого 
скликання, що був присутній на цьому 

засіданні, сфотографувався на пам’ять. 
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